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Moeder, oma werd geboren in Olst op 12 april 
1921. Zij is op 4 november 1999 in het 
Geertruidenziekenhu1s te Deventer overleden, 
na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken. Op maandag 8 november hebben wij 
haar na de uitvaartmis in de H. Pauluskerk te 
Raalte te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof in 
Broekland. 
Heel gewoon, heel bijzonder, gewoon een heel 
bijzondere moeder en oma, dat is wat wij over 
haar willen zeggen. Heel eenvoudig heeft zij 
geleefd, die niets voor zichzelf vroeg. 
Haar grote geloof heeft haar door vele moeill1k
heden heen geholpen, doordat haar man Dorus 
Hollegien op vrij jonge leeftijd gestorven 1s, 
kwam zij alleen te staan van de opvoeding van 
haar kinderen. Klagen was er niet bij. Vol zorg en 
toewijding gaf zij zich geheel aan haar gezin. En 
wat kon ze niet genieten, als ze haar kinderen 
en kleinkinderen om haar heen had; met twinke
lende ogen luisterde zij dan naar de verhalen 
die haar kinderen vertelden en met een enkel 
woord liet ze merken dat ze het zeer goed 

begreep. Haar rozenkrans was haar houvast, 
heel wat kralen zijn er door haar vingers gegle
den. In 1983 is zij met zoon en dochter in Raalte 
gaan wonen, wat dichterbij de kerk, die veel 
voor haar betekende, ook door de week was zij 
een regelmatige bezoekster. Aan haar 
lichaamshouding kon je zien dat ze haar leven 
lang hard gewerkt heeft. Haar vele zorgen die ze 
gehad heeft, uitte zij in haar gebed. Behalve dat 
zij hard gewerkt heeft, heeft zij ook veel gebe
den. De laatste dagen had ze geen kracht meer 
om wat te zeggen, maar uit haar ogen kon je 
lezen dat ze in volle tevredenheid naar God 
terugkeerde. De goede onderlinge band met 
kinderen en kleinkinderen, op wie zij erg gesteld 
was, heeft haar sterven vergemakkelijkt. Ze 
wilde nog veel zeggen, doch de kracht ontbrak haar. 

Ze is voor ons een onvergetelijke moeder en 
oma geweest. 
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